דברי ראש עיריית מודיעין  -מכבים  -רעות
משה ספקטור
איליה מזין היקר ,מקבל פרס מורה הפיסיקה המצטיין לשנת
תשס"ז ,ממכון ויצמן ברחובות.
יש לי הכבוד והעונג לעמוד היום כאן באולם ויקס במכון ויצמן
ברחובות יחד עם מורים לפיסיקה ,נציגי העירייה ובתי הספר
התיכוניים ולברך את איליה על זכייתו בתואר חשוב זה.
מתוקף תפקידי כראש העיר אני מכיר אישית את איליה  11שנה
ועוקב אחר עבודתו המקצועית והמסורה שאינה יודעת מסגרת
של שעות עבודה.
איליה הוא דוגמה למורה המוערך על ידי כל התלמידים בכל
השכבות של בתי הספר שבהם הוא מלמד את מקצוע הפיסיקה,
יש לו התכונות המיוחדות שבזכותן הוא מעביר לתלמידיו את
האמונה ביכולתם להגיע להישגים במקצוע חשוב זה ,ואכן
ההצלחה במבחנים הסופיים היא של .100%
איליה עשה מאמצים רבים לעודד גם את התלמידות שייצטרפו
ללמוד פיסיקה ואכן הגענו כבר לכך שלמעלה מ 25%-בנות
לומדות ואוהבות את המקצוע זה.
תחת הדרכתו הגיע בית הספר התיכון במכבים-רעות להישגים
מרשימים ,אם זה למספר התלמידים המצטרפים כל שנה
למסגרת הלימודית של תלפיות ושחקים ,כמות התלמידים/ות
המתחילים ומסיימים את קורס הטייס ,קורס החובלים ועוד
מקצועות רבים שהפיסיקה היא מרכיב חשוב בהם.

המרכיב החשוב ביותר בהענקת הפרס לאיליה הוא הדוגמה
האישית למורים על יכולתם להקרין לתלמידים את האמונה
והבטחון שניתן להגיע להישגים ולמטרות שהציבו לעצמם.
בשם כל תושבי מודיעין-מכבים-רעות ,בשמי ובשם כל חברי
מועצת העיר ובעיקר בשם מנהלות בתי הספר והתלמידים -
אנו שולחים לך זר ברכות תודה והמשך עבודה פוריה בהנחלה
לילדינו של המקצוע החשוב המסמל בעיני רבים את העולם
החדש שמקצוע הפיסיקה הוא מרכיב כה חשוב בהתפתחותו.

לסיכום!
כבוד גדול לכולנו שזכינו באדם כמוך איליה ,שנבחר לקבל את
פרס מורה הפיסיקה המצטיין.
אתה מהווה סמל ודוגמה לכלל המורים במדינה כמדריך חינוכי
מיוחד המטפח דור של בוגרים שינקו ממך ידע ,נאמנות לקהילה,
לצבא ,ולמדינה ,כצעירים משכילים שחלקם יהיו בין מדעניה
תודה מכולנו והמשך הצלחה בעתיד.

מלגת הצטיינות ע"ש יוסף דוד ז"ל לשנת תשס"ז
לאהרון כהן
דוד סלע ,מפמ"ר פיסיקה ויו"ר ועדת הפרס
הגענו בשעה טובה לשנה החמישית בה אנו מעניקים מלגת
הצטיינות ,מהקרן שנתרמה על ידי משפחתו של יוסף דוד ז"ל,
לזכרו של המפמ"ר הקודם לפיסיקה .ייעודה של קרן זו הוא
לאפשר ,אחת לשנה ,למורה מצטיין בפיסיקה ,להשתתף בכנס
בינלאומי להוראת המדעים ,או הפיסיקה ,ולהעשיר לאחר מכן
את ציבור מורי הפיסיקה בחוויותיו מכנס זה .כך עשו גם מקבלי
המלגה הקודמים :גבי זאבי ,נתן אריה ,חנה מנלה ויבגניה גבאי.
היום נמצאת אתנו אלישבע האריס ,נכדתו של יוסף ,והיא אשר
תעניק את תעודת הפרס לזוכה.
השנה מוענקת המלגה לאהרון כהן ,מרכז הפיסיקה בבית
הספר המקיף השש שנתי "אורט" בעיירה הצפונית מעלות ,על
התמדתו רבת השנים בריכוז הוראת הפיסיקה בבית ספרו ,תוך
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התלהבות ,מסירות ואחריות ותרומתו המשמעותית לקידום
הוראת הפיסיקה בישראל.
הוראת הפיסיקה היא קריירה שנייה אצל אהרון ,לאחר פרישתו
מצה"ל ,בו מילא תפקידי פיקוד ומטה בחיל הים ,כמהנדס
תעשייה וניהול .מזה כ 20-שנה משמש אהרון כמורה ומרכז
הפיסיקה בבית הספר התיכון "אורט" שבעיר מגוריו  -מעלות.
במהלך שנים אלו ,במקביל לפעולתו הענפה בבית הספר
השלים לימודי הסמכה להוראת הפיסיקה ,היה דמות מוכרת
ומקובלת בהשתלמויות הרבות של מורי הפיסיקה והשלים
תואר שני בחינוך .תחומי התעניינותו הם ניסויי המעבדה ,בה
פתח וחידש ניסויים מקוריים והיה בין הראשונים להפעלת
ניסויים ממוחשבים ולרכישת ציוד מתקדם ,כל זה אף ללא
עזרת לבורנט .תחום שני בו פועל אהרון הוא פיתוח החשיבה

המדעית .הוא הוסמך להנחיית מורים בתחום זה ומנצל זאת
בטיפוח האוריינות הפיסיקלית של תלמידיו.
בזכותו של אהרון גדלה אוכלוסיית תלמידי הפיסיקה בבית
הספר בכל הרמות ,החל מהאוכלוסיות החלשות ,להן הפעיל
את התוכנית של  1יח"ל ועד לאוכלוסיות החזקות בהן גדל
מספר תלמידי  5יח"ל הרבה מעבר לממוצע הארצי .הישג זה
בולט במיוחד על רקע האוכלוסיה ההטרוגנית של בית הספר.
במהלך שנות עבודתו הצטיין אהרון גם בקליטת מורים עולים
בבית הספר ובאיזור .הוא שימש כמחנך כיתה ,כרכז בחינות
וכחבר הנהלה ומילא תפקידים מגוונים בצד הוראת הפיסיקה.
רק בשנים האחרונות ,עקב מחלתו ,צמצם אהרון את פעילותו
להוראת הפיסיקה בלבד .בתחום זה אהרון אינו מבקש הנחות,
עומד לרשות תלמידיו בכל עת ,גם מביתו ,מביא להם את
אהבת המקצוע ומרתק אותם בהתלהבותו.
בצד הערכת תלמידיו ,לה זוכה אהרון ,הוא מקובל מאד על
הורי תלמידיו ועל עמיתיו להוראה .לא אחת הוא מנוצל לצרכי
שיווק בית הספר בכלל והפיסיקה בפרט ,באמצעות מפגשי
הורים ,ימי פיסיקה והרצאות.

תפיסתו החינוכית ,המחברת מקצועיות ,התלהבות ואהבת
התלמידים באה לידי ביטוי בכל שנות עבודתו כמורה והביאה
אותו לקבלת המילגה המוענקת לו היום.
איחולינו לאהרון להמשך שנות פעילות מבורכת בבריאות טובה
באושר ובנחת הן ממשפחתו הקרובה והן מתלמידיו הרבים
בעבר ,בהווה ובעתיד.
בסיום דברי ברצוני להודות גם השנה לחברים הנוספים בוועדת
הפרס ,ד"ר אסתר בגנו ,הניה ווילף ומיכאל סבין ,נציגי הפיקוח
על הוראת הפיסיקה והמרכז הארצי למורי הפיסיקה ,אשר
כידוע מלאכה לא קלה עמדה בפניהם ,להחליט מי מבין כל
המועמדים הראויים יקבל היום את המלגה .אציין כי החלטתם
להעניק את הפרס לאהרון התקבלה פה אחד וללא הסתייגות.
עתה אתכבד להזמין אל הבמה את אלישבע האריס להעניק
את תעודת הפרס ,ואת ההמחאה בסך  $2500המלווה אותה,
בשם הוריה יעל וסימון כהן ,בתו וחתנו של יוסף דוד ז"ל ,אשר
ייסדו את הקרן לזכרו.

דברי תודה לרגל קבלת המלגה ע"ש יוסף דוד ז"ל
לשנת תשס"ז
אהרון כהן ,בית ספר אורט ,מעלות
שלום לכם עמיתי המורים היקרים.
אגב יקרים  -באחד הכנסים שלנו פתח נואם מכובד את דבריו
במילים :מורים יקרים .באותו רגע ,המורה שישב לידי העיר
בשקט:
הוא כנראה לא ראה אף פעם תלוש משכורת של מורה.....
אז למה בכל זאת יקרים? כי המטען החינוכי והמדעי שהיושבים
כאן מעניקים לתלמידים שלנו לא יסולא בפז ,והוא מעניק
למערכת החינוך ערך מוסף גבוה ואיכותי.
במובן הזה  -אנחנו ציבור יקר מאד!
חברים ,כבוד גדול נפל בחלקי לעמוד כאן לפניכם במעמד
המרשים הזה ,ואני בהחלט מתרגש ,אבל כנהוג אומר כמה
מילים:
בשנים האחרונות אנחנו עדים לפיחות ערכי חמור שחל בחברה
הישראלית.
עם קום המדינה הנחיל לנו דור המיסדים ערכים כגון :מוסר
עבודה ,יושר אישי ,נאמנות ,נשיאה באחריות ותחושת שליחות.
כל אלה נדחקו לתחתית ,ואת מקומם תפסו נורמות פסולות
של נהנתנות ,שחיתות ,רשלנות וזילזול .סיסמאות כמו" :אני

במרכז"" ,ראש קטן"" ,הכל נמדד בכסף"" ,העולם שייך
לצעירים"" ,יהיה בסדר"  -פורחות בכל מקום ומשאירות
אחריהם טעם מר של חברה בהתפוררות .וזה עוד בלי להזכיר
את הפשיעה ואת האלימות.
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